Χαιρετισµός
Η εταιρεία Ιπποδροµίες Α.Ε., µέλος του Οµίλου ΟΠΑΠ,
έχοντας αποκτήσει το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης
και διεξαγωγής αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος
καθώς και το δικαίωµα οργανώσεως και διεξαγωγής
ιπποδροµιών στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει µια νέα εποχή για
τις ιπποδροµίες στη χώρα.
Βαδίζοντας στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας και µε στόχο την
αύξηση του αριθµού των αλόγων και την αναζωογόνηση
του ανταγωνισµού στις κούρσες, η εταιρεία ανέλαβε την
πρωτοβουλία και απέκτησε 23 καθαρόαιµους ίππους από το
εξωτερικό, για να τους διαθέσει µέσω δηµοπρασίας, σε
ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες.
Μέσα από αυτόν τον οδηγό, σας καλούµε να λάβετε µέρος
στη δηµοπρασία, που θα λάβει χώρα στις 29 Σεπτεµβρίου
2016, στο Oλυµπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο στις
19:00, παρέχοντάς σας αναλυτικές πληροφορίες για τους
ίππους που σας ενδιαφέρουν.
Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για τη συµµετοχή σας
και ευελπιστούµε να σας έχουµε δίπλα µας στην
προσπάθειά µας αυτή για τις ελληνικές ιπποδροµίες.

Ιπποδροµίες Α.Ε.
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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ

2. ΑΓΟΡΑ ΙΠΠΟΥ

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΟΓΟΥ

Η χορήγηση ιδιότητας ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων γίνεται
από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος (ΦΕΕ) η οποία έχει την
εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών και τον έλεγχο
όσων εμπλέκονται σε αυτές (ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές,
αναβάτες).

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να αγοράσει κανείς άλογο με
σκοπό να τρέξει στις ιπποδρομίες:

Η ασφάλιση του αλόγου δεν είναι υποχρεωτική και η τελική
απόφαση είναι του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Για να αποκτήσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο την ιδιότητα
του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων και να του χορηγηθούν
διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας χρειάζεται να υποβάλλει στην
Επιτροπή Φιλίππου Πνεύματος (ΕΦΠ) της ΦΕΕ:
1. Συμπληρωμένη αίτηση του υποψηφίου ιδιοκτήτη με
τα στοιχεία του (έντυπο της ΦΕΕ) συνοδευόμενη από το
βιογραφικό του.
2. Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την οικονομική του επάρκεια
(τα στοιχεία αυτά παραμένουν εμπιστευτικά).
3. Συστατική επιστολή τριών εν ενεργεία ιδιοκτητών, είτε
ενός εκ των αναγνωρισμένων φορέων ιδιοκτησίας του
εσωτερικού.
4. Δήλωση αποδοχής του Κώδικα Ιπποδρομιών και των
Ιπποδρομιακών Διατάξεων (έντυπο της ΦΕΕ).
5. Ποινικό μητρώο τύπου Α (δικαστικής χρήσεως).
Τα ανωτέρω συνοδεύονται από εφ’ άπαξ καταβολή τέλους
εξετάσεως φακέλου υποψηφίου ιδιοκτήτη εκατό (100) ευρώ.
Αν ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα ιδιοκτήτη, η οποία έχει
χορηγηθεί από αντίστοιχη ιπποδρομική αρχή του εξωτερικού,
η αίτηση γίνεται δεκτή χωρίς την υποβολή των απαιτουμένων
εγγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση εγκρίσεως της αιτήσεως, ο
νέος ιδιοκτήτης καταβάλει (εφ’ άπαξ) το τέλος χορηγήσεως
διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας, που ανέρχεται σε
διακόσια (300) ευρώ, και καταχωρείται στο Μητρώο
Ιδιοκτητών της Φιλίππου Ενώσεως.
Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τα φυσικά
πρόσωπα που έχουν στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία τους
μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια
κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν
πέντε δρόμωνες ίππους, θεωρούνται ερασιτέχνες και
φορολογούνται αυτοτελώς, με φορολογικό συντελεστή ύψους
15% επί του ποσού εκάστου επάθλου και δεν υποχρεούνται
στην τήρηση λογιστικών αρχείων/βιβλίων.
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• Ιδιωτικά.
• Μέσω πράκτορα (bloodstock agent).
• Μέσω δημοπρασιών (auctions).
• Μέσω ιπποδρομιών «αξίωσης», όπως λέγονται οι
ιπποδρομίες όπου τα άλογα που συμμετέχουν είναι διαθέσιμα
προς πώληση.
Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει είτε ένα πουλάρι έξι μηνών,
είτε ένα μονοετές, προκειμένου η εκπαίδευσή του να γίνει με
τα στάνταρ του προπονητή που εμπιστεύεται, είτε όμως και
ένα ήδη έμπειρο ίππο που έχει ήδη δώσει κάποια δείγματα
της αξίας του και είναι σε θέση να μπει στις ιπποδρομίες πιο
γρήγορα.
3. ΧΡΩΜΑΤΑ
Η επιλογή χρωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια
της διαδικασίας για την ιδιοκτησία δρομώνων ίππων.
Υπάρχουν 18 βασικά χρώματα από τα οποία μπορεί να
γίνει επιλογή, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με 27
διαφορετικούς συνδυασμούς στις μπλούζες (jackets) και 9
διαφορετικούς σχεδιασμούς στα καπέλα (caps). «Χρώματα»
του ιδιοκτήτη είναι το σχέδιο και τα χρώματα που έχει η
μπλούζα, τα μανίκια και το πηλίκιο που θα φορά ο τζόκεϊ
που ιππεύει τα άλογά του. Αυτά είναι μοναδικά για τον κάθε
ιδιοκτήτη και είναι τα ίδια για όλα τα άλογά του. Ο ιδιοκτήτης
μπορεί να επιλέξει από τα προκαθορισμένα χρώματα και
σχέδια που επιτρέπονται, εφόσον δεν τα έχει ήδη άλλος
ιδιοκτήτης. Η απόκτηση χρωμάτων προϋποθέτει την απόκτηση
της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων. Μετά το πέρας
της επιλογής χρωμάτων, η ΦΕΕ προχωράει στην επίσημη
γραπτή περιγραφή των επιλεχθέντων χρωμάτων.
4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει, κατόπιν αμοιβαίας
συμφωνίας, έναν αδειοδοτημένο από τη ΦΕΕ προπονητή για
να αναλάβει την εκγύμναση του ίππου του. Ο προπονητής
αναλαμβάνει τη φροντίδα, την προπόνηση και τη συμμετοχή
του ίππου στις ιπποδρομίες. Αμείβεται με μηνιαία τροφεία που
καθορίζονται συνήθως με ιδιωτικό συμφωνητικό. Συνήθως σε
αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διατροφής, ο σταβλισμός,
οι αμοιβές των σταβλιτών και των γυμναστών, το πετάλωμα
και η αμοιβή του προπονητή.
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Ιπποδρομίες Α.Ε.

6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΟΓΟΥ
Η ονοματοδοσία του αλόγου αποτελεί προσωπική επιλογή του
ιδιοκτήτη. Ωστόσο, στα άλογα που έχουν ήδη ονοματοδοτηθεί,
όπως τα περισσότερα προϊόντα της δημοπρασίας, δεν
επιτρέπεται η οιαδήποτε αλλαγή ονόματος μετά τη συμμετοχή
του αλόγου σε ιπποδρομίες, είτε στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
Η ονοματοδοσία του αλόγου γίνεται μέσω της ΦΕΕ, η οποία
είναι αρμόδια για την τήρηση του Ελληνικού Stud Book. Τα
ακόλουθα κριτήρια πρέπει να τηρούνται κατά την επιλογή των
ονομάτων:

ξανά. Ονόματα άλλων αλόγων είναι προστατευμένα για
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Είναι σημαντικό ο προπονητής ή άλλο άτομο που έχει ορίσει
ο ιδιοκτήτης να προβεί στην επιθεώρηση του ίππου και στον
έλεγχό του με βάση τις ενδείξεις που προκύπτουν από το
διαβατήριό του για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του ίππου.
Για το σκοπό αυτό, συνίσταται και ο έλεγχος του μικροτσίπ
του ίππου.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΟΓΩΝ
Για όσους ενδιαφέρονται να επιθεωρήσουν τα άλογα πριν την
ημερομηνία της δημοπρασίας, θα μπορούν να επισκεφτούν
το χώρο των στάβλων του Ιπποδρόμου Μαρκόπουλου, στις
παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:
1.

Δευτέρα, 26/9 10:00 – 11:30

• Το όνομα πρέπει να αποτελείται όχι από περισσότερους
των δεκαοκτώ χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των
διαστημάτων.

2.

Τρίτη, 27/9 10:00 – 11:30

• Το όνομα δεν πρέπει να είναι προσβλητικό, άσεμνο ή να
ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ή να προσομοιάζει σε
όνομα ήδη εγγεγραμμένου δρόμωνος ίππου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να παραλάβετε
ηλεκτρονικά τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΙΠΠΩΝ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βύρωνα
Κακλόπουλο στο 210 5798249 ή 6906 235170 και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vp.kaklopoulos@
opap.gr

• Το όνομα κάθε δημόσιου προσώπου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με γραπτή άδεια του ιδίου.
• Ονόματα προϊόντων ή επιχειρήσεων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο με τη γραπτή άδεια της εμπλεκόμενης
εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων ταινιών ή
τραγουδιών).
• Ονόματα νικητών σημαντικών ιπποδρομιών διεθνώς
είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. ευχαριστεί θερμά τoν κ. Γιάννη Βασιλείου και τους συνεργάτες του (Yiannis Vassiliou International
Horse Transport) για τη μεταφορά και φροντίδα των αλόγων από την Αγγλία και την Ιρλανδία στο Μαρκόπουλο.

Ιπποδρομίες Α.Ε.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ
No

ΟΝΟΜΑ

ΦΥΛΟ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BACK TO BOND
COSMIC BEAU
JESTER SPIRIT
IMSHI'S LITTLE BRO
LILLYPUT
WELD AL KHAWANEEJ
STORMY ART
THE FOSSIL
CARSON CITY
ESHAAN
BIGMOUTH STRIKES
BAZULA
LA ASOMADA
CHARLIE BEER PUNT
SUNBAKED
ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ (RIP VAN WINKLE)
RAMPERS
GOLD PATCH
PC MORSE
FORSTER SQUARE
ZORRO
NEWPORT PLACE
MASTER MIRASOL

ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΦΟΡ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΑΡΣ
ΑΡΣ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΦΟΡ
ΕΚΤ
ΦΟΡ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΑΡΣ
ΕΚΤ
ΑΡΣ
ΕΚΤ

2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2013

3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3

ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ
Ο 3ετής ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ, κερδίζει τη 2η νίκη
του στο Μαρκόπουλο. Είχε προηγηθεί η
επιτυχία του στο κλασσικό ΚΥΠΕΛΛΟ
ΗΝΙΟΧΟΥ. Αγοράστηκε από την περυσινή
δηµοπρασία της ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ ΑΕ.

1. BACK TO BOND (GB)
Η µητέρα του BACK TO BOND (GB) έχει διακριθεί από τα 1.400 έως τα
2.000 µ. µε αξιολόγηση 73 από την Racing Post.
Ο BACK TO BOND (GB) προέρχεται από τον επιβήτορα MONSIEUR BOND
(IRE), υψηλών προδιαγραφών σπρίντερ στην ηλικία των τεσσάρων, από
γενιά προικισµένη µε ταχύτητα.
Μεταξύ των απογόνων του MONSIEUR BOND (IRE) στην Ελλάδα ο
ιδιαίτερα επιτυχηµένος ∆ΕΞΙΠΠΟΣ, ο µαχητικός 4ετής νικητής ήδη 8
ιπποδροµιών ΤΣΟΛΛΙΜΑ και πιο πρόσφατα ο 4ετής ΝΤΟΠΛΕΡ ΕΦΕΚΤ, που
µετρά 1 νίκη και 2 δεύτερες θέσεις στις 6 συµµετοχές του το 2016 στο
Μαρκόπουλο.

3

ετών

Εκτοµίας
Νικητής 1 ιππο/µίας

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

15

1

4

Αποστάσεις:
1.000-1.800
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 15 / 0

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

77
63
-

3. JESTER SPIRIT (IRE)
Η µητέρα του JESTER SPIRIT (IRE) έχει κερδίσει σε AW στίβο στα 1.400 και
είναι κόρη του πασίγνωστου στην Ελλάδα INVINCIBLE SPIRIT (IRE).
Ο JESTER SPIRIT (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα DRAGON PULSE (IRE),
o οποίος πραγµατοποίησε ελάχιστες συµµετοχές ως 2ετής και 3ετής,
κερδίζοντας Group 2 ιπποδροµία στα 1.400 µ. Φέτος εµφανίστηκαν στους
στίβους τα πρώτα 2ετή του. Ο DRAGON PULSE (IRE) είναι ένας πολλά
υποσχόµενος νέος επιβήτορας, µε κορυφαία γραµµή αίµατος, καθώς είναι
γιος του εξαιρετικού και πολλαπλώς επιβεβαιωµένου στην Ελλάδα KYLLACHY
(GB) (ενδεικτικά από ένα πλήθος ίππων µε σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα
αναφέρουµε τους: ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ, ΓΚΟΟΥ ΟΝ ΓΚΡΗΝ, ΜΙΝΤΖΙΜ, ΠΟΜΕΡΟΛ,
ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ ΡΟΚ, ΣΟΤΓΚΑΝ ΣΤΑΡΤ). Σηµειωτέον πως ο KYLLACHY (GB)
προέρχεται από τον τσάµπιον επιβήτορα PIVOTAL (GB). Ο JESTER SPIRIT (IRE)
είναι από τους πρώτους απογόνους του DRAGON PULSE (IRE) στην Ελλάδα.

Στη νίκη του και στις περισσότερες διακρίσεις του οδήγησε ή ακολούθησε
µε τους πρώτους, δείχνοντας να συνδυάζει ταχύτητα και µαχητικότητα.

Τρεις διακρίσεις σε µόλις 4 κούρσες και στις περισσότερες αµέσως µε τους
προπορευόµενους (φαίνεται να είναι προικισµένος µε ταχύτητα).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 26/8/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 16/7/2016

2. COSMIC BEAU (IRE)
Η µητέρα του COSMIC BEAU (IRE) δεν είχε διαγωνιστεί. ∆ιαθέτει
αξιόλογη γενεαλογική προέλευση και είναι αδελφή νικητή ιπποδροµιών
Listed.

2

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

5

0

2

Ο COSMIC BEAU (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα DANDY MAN
(IRE), που ήταν υψηλών προδιαγραφών σπρίντερ και παράγει
αξιόλογους 2ετείς. Μεταξύ των προϊόντων του και ο έξοχος νικητής του
Hong Kong Sprint (Group 1), PENIAPHOBIA (IRE).

Αποστάσεις:
1.000-1.200
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 5 / 0

O COSMIC BEAU (IRE) είναι από τα πρώτα παιδιά του DANDY MAN
(IRE) στην Ελλάδα.

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

RATE

61
61
-
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Είναι αδελφός πέντε νικητών, µεταξύ των οποίων και η black type
Imshivalla (IRE), ενώ η µητέρα του είναι κόρη του γνωστού µας ΒARATHEA
(IRE), προϊόντα του οποίου έχουν διαγωνιστεί µε επιτυχία στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ, ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ, ΠΟΠ ΣΤΑΡ, ΑΡΑΜΠΙΑΝ ΜΟΥΝΛΑΪΤ.
Ο IMSHI’S LITTLE BRO (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα LILBOURNE LAD
(IRE), ο οποίος διαγωνίστηκε µόνο ως 2ετής και αναδείχθηκε σε σκληρό και
υψηλών προδιαγραφών σπρίντερ.
Ο LILBOURNE LAD (IRE) είναι γιος του θαυµάσιου ACCLAMATION (GB), τα
προϊόντα του οποίου διαχειρίζονται άψογα την πίστα του Μαρκόπουλου και
πολλά από αυτά έχουν πραγµατοποιήσει ή πραγµατοποιούν σπουδαία καριέρα.
Ανάµεσά τους ενδεικτικά η έξοχη στο πρόσφατο παρελθόν ΒΑΛΑΤΡΙΞ, η
θαυµάσια ΤΑΤΣ ΠΕΪΠΕΡ και φέτος η ανερχόµενη και ήδη νικήτρια 2 επιτυχιών
ΛΑΟΥΡΑ ΜΠΙ.

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

4

0

3

Αποστάσεις:
1.000-1.200
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 4 / 0

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

3

ετών

55
55
-

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

5

0

1

Αποστάσεις:
1.000-1.900
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 3 / 2

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

59
54
54

Η διάκριση του σηµειώθηκε στην 2η θέση στα 1.200 µ.
Weaver (ο ίππος έχει παρατηρηθεί να κουνάει αριστερά/δεξιά το κεφάλι
του).

Ικανότητα να τρέχει καλά σχεδόν µε κάθε µορφή διαδροµής, ενώ φαίνεται
να είναι προικισµένος και µε το προσόν της ταχύτητας, όπως έδειξε στο 2ο
τρέξιµό του.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2/7/2016

8

4. IMSHI’S LITTLE BRO (IRE)

2

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 19/4/2016

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.
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9

5. LILLYPUT (IRE)
Η LILLYPUT (IRE) είναι αδερφή τεσσάρων νικητών µεταξύ των οποίων ο
9ετής black type Prinzde Glas (IRE) και ο δυναµικός 6ετής (κυρίως
σε συνθετικές πίστες/ AW) MANTICORE (IRE).
Η LILLYPUT (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα LILBOURNE LAD (IRE),
ο οποίος διαγωνίστηκε µόνο ως 2ετής και αναδείχθηκε σε σκληρό και
υψηλών προδιαγραφών σπρίντερ.
Ο LILBOURNE LAD (IRE) είναι γιος του θαυµάσιου ACCLAMATION
(GB), τα προϊόντα του οποίου διαχειρίζονται άψογα την πίστα του
Μαρκόπουλου και πολλά από αυτά έχουν πραγµατοποιήσει ή
πραγµατοποιούν σπουδαία καριέρα. Ανάµεσά τους ενδεικτικά η έξοχη
στο πρόσφατο παρελθόν ΒΑΛΑΤΡΙΞ, η θαυµάσια ΤΑΤΣ ΠΕΪΠΕΡ και φέτος η
ανερχόµενη και ήδη νικήτρια 2 επιτυχιών ΛΑΟΥΡΑ ΜΠΙ.

3

ετών

Φοράδα
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

9

0

2

1.000-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 8 / 1

RATE

62
47
47

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

7. STORMY ART (IRE)
Αυτάδελφος της τετραετούς φοράδας Stormy Alexis (IRE), η οποία
τερµάτισε δύο φορές 2η και µία φορά 3η , στις αντίστοιχες φετινές κούρσες
της από Ιούνιο έως Σεπτέµβριο σε ιπποδρόµους της Αµερικής.
Η µητέρα του STORMY ART (IRE) έχει διακριθεί σε ιπποδροµία Listed και έχει
κερδίσει σε AW πίστα µε την αξιολόγηση της Racing Post να φτάνει στο 95.
Ο STORMY ART (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα EXCELLENT ART (GB),
που ήταν υψηλών προδιαγραφών 2ετής στα 1.200 µ. και αργότερα κορυφαίος
miler. O EXCELLENT ART (GB) είναι γιος του περιζήτητου στην Ελλάδα
PIVOTAL (GB) (µεταξύ των δεκάδων ίππων που έχουν κάνει καριέρα τόσο στο
Φάληρο όσο και στο Μαρκόπουλο είναι και οι: ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΜΕΝΤ, ΗΠΕΙΡΟΣ,
ΠΡΟΑΣ, ΜΠΑΡΟΝΣ ΚΟΡΤ, ΜΠΕΡΝΙΣΤ, ΕΪΜΥ ΝΤΟΡΙΤ, ΜΠΑΜΠΟΥΡ και ΧΑΪΤΑΪΜ
ΧΙΡΟΟΥ). Μεταξύ των απογόνων του EXCELLENT ART (GB) στην Ελλάδα οι:
ΜΑΪ ΕΞΕΛΕΝΣΥ, ΝΤΕΖΕΡΤ ΘΑΝΤΕΡ, ΑΡΤ ΦΟΡΜ, ΙΜΠΕΛ και ΜΥΣΤΙΚ ΕΝΤ ΑΡΤΙΣΤ.

Οι δύο διακρίσεις της σηµειώθηκαν στις τρεις τελευταίες συµµετοχές της.

∆ιαγωνίστηκε έξι φορές από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέµβριο του 2016.
Has been seen to box walk and wind suck (ο ίππος έχει παρατηρηθεί να
περπατάει στο box και να τραβάει αέρα/ αεροκαταπότης).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 11/8/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2/9/2016

6. WELD AL KHAWANEEJ (IRE)
Ο WELD AL KHAWANEEJ (IRE) είναι αδερφός 7 νικητών µεταξύ των οποίων ο
OPUS MAXIMUS (IRE), που µετρά 14 νίκες, 4 από τις οποίες σε συνθετικές
/αµµώδεις πίστες (AW), µε αξιολόγηση από την Racing Post 96 και η 2ετής
φοράδα PERLE DE LA MER (IRE) που πραγµατοποίησε εντυπωσιακό ντεµπούτο
επικρατώντας µε διαφορά 6 ½ µηκών στις 5/9/16 (Racing Post Rate 87).
Ο WELD AL KHAWANEEJ (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα FAST
COMPANY (IRE), ο οποίος διαγωνίστηκε µόλις 3 φορές ως 2ετής
κερδίζοντας τις 2 και χάνοντας στην 3η µε ελάχιστη διαφορά από τον
περίφηµο NEW APPROACH (IRE).
Μεταξύ των απογόνων του FAST COMPANY (IRE) στην Ελλάδα οι
ΝΤΕΝΤΟΝ ΝΤΟΝ και ΣΙΜΟΥΣ ∆Ε ΠΕΪΒΕΡ που έχουν πραγµατοποιήσει
ελάχιστες συµµετοχές, καθώς και ο 3ετής ΠΙΚΑΠΟΚΕΤ.

3

ετών

Εκτοµίας
Νικητής 1 ιππο/µίας

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

20

1

7

1.200-2.000
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 14 / 6

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

64
60
60

8. THE FOSSIL (GB)
Η µητέρα του THE FOSSIL (GB) είναι νικήτρια 2 ιπποδροµιών στην Ιταλία,
µεταξύ των οποίων και µια κούρσα Listed στα 1.500 µ. (µε την
αξιολόγηση της Racing Post να φτάνει στο 98).
Ο THE FOSSIL (GB) προέρχεται από τον επιβήτορα BUSHRANGER (IRE),
που εντυπωσίασε ως 2ετής σε Ιρλανδία και Αγγλία και κατέκτησε και την
κλασσική Group 1 διαδροµή Prix Morny στα 1.200 µ. στη Γαλλία.
Μεταξύ των απογόνων του στην Ελλάδα οι ΜΠΑΛΚΙΣ, ΜΠΟΜΠΥΣ ΦΛΑΪΕΡ
και ο 4ετής νικητής 6 ιπποδροµιών ΜΠΟΥΣΤΑΟΥΝ ΜΠΟΫ.

Ιδιαίτερα σταθερός και αξιόπιστος ίππος µε βάση το αγωνιστικό του
προφίλ.

Ελάχιστες συµµετοχές από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2016. Οδήγησε
ή βρέθηκε µε τους πρώτους στις 2 από αυτές, αποκαλύπτοντας ταχύτητα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 15/8/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 17/6/2016

10

Δημοπρασία Καθαρόαιμων | 29.09.2016

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.

3

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

10

0

2

1.000-1.600
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 9 / 1

RATE

63
50
50

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

2

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

4

0

1

1.000-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 3 / 1

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW
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45
45
-
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9. CARSON CITY (GB)
Η µητέρα του CARSON CITY (GB) διακρίθηκε στην Γαλλία από τα 1.300 έως τα
2.000 µ. και κρατά από την περιζήτητη στην Ελλάδα γενιά του MACHIAVELLIAN (USA). O CARSON CITY (GB) προέρχεται από τον επιβήτορα EXCELEBRATION (IRE), γιο του περίφηµου και απόλυτα επιβεβαιωµένου στην Ελλάδα
EXCEED AND EXCEL (AUS), τα προϊόντα του οποίου έχουν δείξει
εντυπωσιακή αποδοτικότητα στο Μαρκόπουλο. Ενδεικτικά αναφέρουµε
µερικούς από τους πολλούς ίππους του που έκαναν ή συνεχίζουν να κάνουν
µεγάλη καριέρα : ΕΞΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ, ΡΑΪΤ ΓΚΡΑΝΤ, ΤΟΥΝΤΟΡ ΕΜΠΑΪΡ, ΣΑΧ
ΣΕΧΡΑΓΙΑΡ. Ο EXCELEBRATION (IRE) είναι νικητής έξι ιπποδροµιών επιπέδου
Group και κορυφαίος miler, ο οποίος τερµάτισε τέσσερις φορές δεύτερος
πίσω από τον «απόλυτο» δρόµωνα FRANKEL (GB). Φέτος ξεκίνησαν να
τρέχουν τα πρώτα του 2ετή. O CARSON CITY (GB) είναι ο πρώτος απόγονος του
EXCELEBRATION (IRE) στην Ελλάδα.

2

ετών

Αρσενικός
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

6

0

3

1.000-1.200
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 6 / 0

RATE

74
71
-

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

11. BIGMOUTH STRIKES (IRE)
Αδελφός τεσσάρων νικητών µεταξύ των οποίων ο δυναµικός 5ετής
σπρίντερ MERITOCRACY (IRE) και η black type MIXED INTENTION (IRE).
Ο BIGMOUTH STRIKES (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα RAVEN’S PASS
(USA), γνωστό από τις θρυλικές µάχες του µε τον έξοχο TAMAYUZ (GB)
και κυρίως µε τον θαυµάσιο HENRYTHENAVIGATOR (USA), τον οποίο
κέρδισε στο Breeders’ Cup Classic (Group 1) το 2008. Είναι γιος του
ELUSIVE QUALITY (USA), που µας έχει δώσει τους ισχυρούς ΑΛ ΡΟΥΑ και
ΦΕΡΕΣΤ.
Οι απόγονοί του RAVEN’S PASS (USA) τρέχουν εξίσου καλά σε γκαζόν,
αλλά και σε αµµώδεις/συνθετικούς στίβους (AW). Στην Ελλάδα έχει
διαγωνιστεί µόνο ο άτυχος (λόγω παθήσεων) ΡΕΪΒΕΝΣ ΡΟΚ.

Στις διακρίσεις του έδειξε προικισµένος µε το προσόν της αρχικής
ταχύτητας. Ξεκίνησε την καριέρα του µε 2 δεύτερες θέσεις και ακολούθως
συµµετείχε στο Weatherbys Super Sprint (250.000£).

Στις ελάχιστες µέχρι τώρα συµµετοχές του φάνηκε να είναι προικισµένος
µε το προσόν της αρχικής ταχύτητας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 28/8/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 28/8/2016

10. ESHAAN (IRE)
Εντυπωσιακών γενεαλογικών προδιαγραφών 3ετης, καθώς και οι 3
αδερφές του διακρίθηκαν σε κούρσες υψηλού επιπέδου (black type).
Όλες (όπως και ο ίδιος) από τον σπουδαίο στάβλο του ΑΓΑ ΧΑΝ.
Ο ESHAAN (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα TAMAYUZ (GB),
κορυφαίο miler στην ηλικία των τριών, ο οποίος έχει δώσει κάποιους
σπουδαίους σπρίντερ, µε πιο πρόσφατο τον G FORCE (IRE) µε επίσηµο
rate 121.
Μεταξύ των απογόνων του στην Ελλάδα ο ΡΑΣ ΑΛ ΜΑΛ.

3

ετών

Αρσενικό/
Rigg (Μονάρχις)
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

3

0

0

1.400-1.600
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 1 / 2

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

64
64
-

12. BAZULA (IRE)
Η µητέρα του BAZULA (IRE) µετρά τέσσερις νίκες και 15 διακρίσεις, µεταξύ
των οποίων και σε AW στίβους, µε αξιολόγηση 81 από την Racing Post.
Ο BAZULA (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα TAGULA (IRE), που είχε
διαπρέψει ως 2ετής στα 1.200 µ. Από τους πιο πρόσφατους απογόνους του
είναι ο θαυµάσιος CANFORD CLIFFS (IRE),που είναι πλέον επιτυχηµένος
επιβήτορας.
Τα προϊόντα του διαχειρίζονται πολύ καλά τις αµµώδεις/συνθετικές
επιφάνειες.
Πιο πρόσφατο προϊόν του στην Ελλάδα η ΝΤΟΝΤ ΤΕΛ ΧΕΡ, που κέρδισε
θριαµβευτικά προσφάτως το µέδεν της, προερχόµενη από 3 διακρίσεις στη
β’ θέση.

Ελάχιστες µέχρι τώρα συµµετοχές (µόλις δύο πέρυσι). Η καλύτερη από
αυτές πραγµατοποιήθηκε σε AW πίστα.

Στις περισσότερες συµµετοχές του οδήγησε ή βρέθηκε γρήγορα κοντά
στους επικεφαλής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1/4/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 28/8/2016
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Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.

3

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

5

0

1

1.000-1.200
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 5 / 0

RATE

65
65
-

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

3

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

11

0

1

1.000-1.600
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 10 / 1

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW
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58
50
50
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13. LA ASOMADA (GB)
Η µητέρα της LA ASOMADA (GB) είναι νικήτρια δύο ιπποδροµιών στην
απόσταση των 1.000 µ.
Η LA ASOMADA (GB) προέρχεται από τον επιβήτορα ARABIAN GLEAM
(GB), σπεσιαλίστα των 1.400 µ (3 Group 2 νίκες και µία νίκη σε AW πίστα).
O ARABIAN GLEAM (GB), είναι γιος του εξαιρετικού και πολλαπλώς
επιβεβαιωµένου στην Ελλάδα KYLLACHY (GB) (ενδεικτικά από ένα πλήθος
ίππων µε σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα αναφέρουµε τους: ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ,
ΓΚΟΟΥ ΟΝ ΓΚΡΗΝ, ΜΙΝΤΖΙΜ, ΠΟΜΕΡΟΛ, ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ ΡΟΚ, ΣΟΤΓΚΑΝ
ΣΤΑΡΤ). Σηµειωτέον πως ο KYLLACHY (GB) προέρχεται από τον τσάµπιον
επιβήτορα PIVOTAL (GB).

3

ετών

Φοράδα
Νικήτρια 1 ιππο/µίας

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

12

1

4

1.000-1.200
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 8 / 4

RATE

62
60
60

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

15. SUNBAKED (IRE)
Η SUNBAKED (IRE) είναι αδελφή 2 νικητών, ενώ η µητέρα της
διαγωνιζόταν στην Αµερική και κρατά από τον κορυφαίο νικητή του
KENTUCKY DERBY, τον περίφηµο SILVER CHARM (USA).
Η SUNBAKED προέρχεται από τον επιβήτορα KODIAC (GB), ο οποίος
ξεκίνησε µε τιµή επίβασης 5.000€ το 2007, ανέβηκε στις 25.000€ το
2015 και «εκτοξεύθηκε» στις 45.000€ το 2016!
Μεταξύ των απογόνων του στην Ελλάδα ο νικητής του Κυπέλλου
Ηνιόχου 2016 3ετής ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ και η νικήτρια 1 ιπποδροµίας σε 5
συµµετοχές ΝΟΒΕΜΠΕΡ.

3

ετών

Φοράδα
Νικήτρια 1 ιππο/µίας

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

15

1

4

1.000-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 3 / 12

RATE

63
52
58

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

Πρώτος απόγονος του ARABIAN GLEAM (GB) στην Ελλάδα.
Με τους προπορευόµενους στις περισσότερες συµµετοχές της όπως και
στη νίκη της την 1η Αυγούστου 2016. Ιδιαιτέρως αξιόπιστη, βάσει του
αγωνιστικού της προφίλ και αποδοτική σε αµµώδεις επιφάνειες (AW).

Σπεσιαλίστρια σε συνθετικούς/αµµώδεις στίβους (AW), σε έναν από τους
οποίους σηµείωσε, στις 2/3/2016, στα 1400 µ., τη νίκη της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 16/8/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 22/8/2016

14. CHARLIE BEER PUNT (IRE)
Η µητέρα του CHARLIE BEER PUNT (IRE) έχει κερδίσει στα 1.600 µ στην
Αµερική.
Ο CHARLIE BEER PUNT (IRE) είναι αδελφός 2 νικητών, που έχουν
επικρατήσει κυρίως σε συνθετικούς (AW) στίβους.
Ο CHARLIE BEER PUNT (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα NATHANIEL
(IRE), ο οποίος έδωσε µάχη στο ντεµπούτο του µε τον κατά πολλούς
καλύτερο ίππο του αιώνα FRANKEL (GB) και κρατά από συνδυασµό του
απόλυτου γενάρχη GALILEO µε αµερικανικής προέλευσης µητέρα, η οποία
έχει δώσει άλλους έξι black type ίππους.
Τα πρώτα 2ετή του NATHANIEL (IRE) εµφανίστηκαν στους στίβους φέτος.

2

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

3

0

2

1.000-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 2 / 1

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

60
60
-

Είναι ο πρώτος απόγονος του NATHANIEL (IRE) στην Ελλάδα.

16. ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ (GB)
Η µητέρα του, η STARBOUND (IRE), µετρά 1 νίκη και 3 διακρίσεις σε 7
συµµετοχές, κρατά από τον γνωστό και επιβεβαιωµένο στην Ελλάδα
CAPTAIN RIO (GB) και είναι αδελφή του θαυµάσιου σπρίντερ ALFRED
NOBEL (IRE), που πλέον είναι επιβήτορας.
Προέρχεται από τον επιβήτορα RIP VAN WINKLE (IRE), που ήταν
σπουδαίος στα 1.400 µ. ως 2ετής, συναγωνίστηκε τον κορυφαίο SEA
THE STARS στο CORAL-ECLIPSE (Group 1), κέρδισε καθαρά τον
PACO BOY (IRE) στα 1.600 µ. και είναι γιός του γενάρχη GALILEO
(IRE).
Οι απόγονοί του αποδίδουν εξίσου καλά τόσο στο γκαζόν όσο και σε
συνθετικές/αµµώδεις πίστες (AW).

3

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

0

0

0

∆εν έχει διαγωνιστεί

Έχει ιππευτεί και έχει προπονηθεί
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW:

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

---

Φαίνεται να µην στερείται του προσόντος της ταχύτητας, µε βάση την
εµφάνισή του στο ντεµπούτο του. Πραγµατοποίησε µόλις 3 συµµετοχές,
από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2016.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 27/6/2016
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Δημοπρασία Καθαρόαιμων | 29.09.2016

15

17. RAMPERS (IRE)
Η µητέρα του RAMPERS (IRE) δεν έχει διαγωνιστεί και προέρχεται από
τον γνωστό µας αµερικάνικης προέλευσης ELNADIM (USA), που ως
γνωστόν κρατάει από την πλέον διαδεδοµένη στην Ελλάδα γενιά του
DANZING (USA).
Ο RAMPERS προέρχεται από τον σπουδαίων γενεαλογικών προδιαγραφών
επιβήτορα THEWAYYOUARE(USA), πρωταθλητή Γαλλίας το 2007, όπου
κυριαρχούσε σε αποστάσεις από 1.400 έως 1.600. Είναι πατέρας του
θαυµάσιου TOAST OF NEW YORK.
Τα στατιστικά των προϊόντων του σε συνθετικούς/αµµώδεις στίβους (AW)
είναι εξαιρετικά.
Ο RAMPERS (IRE) είναι ο πρώτος απόγονός του στην Ελλάδα.

3

ετών

Εκτοµίας
Νικητής 1 ιππο/µίας

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

18

1

10

1.000-1.200
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 4 / 14

RATE

71
57
60

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

Το προφίλ του RAMPERS (IRE) δείχνει σπρίντερ µε υψηλή αποδοτικότητα
σε αµµώδεις επιφάνειες. Η νίκη του σηµειώθηκε στις 27/2/2016.

Η µητέρα του GOLD PATCH είχε διακριθεί στην Γαλλία (και σε συνθετικές
αµµώδεις/AW πίστες) και είναι αδελφή εννέα νικητών. Προέρχεται από
τον GOLD AWAY (IRE), που έχει δώσει µεταξύ των άλλων τη σπουδαία,
ελληνικής ιδιοκτησίας MUSICAL WAY (FR), νικήτριας Group 2, τον 8ετή
ΚΛΑΣΣΙΚΟ, και τον ταχύτατο ΛΟΥΜΟ, κάτοχο του ρεκόρ στα 1.000 µ. στο
Μαρκόπουλο.
Ο GOLD PATCH προέρχεται από τον επιβήτορα ZOFFANY (IRE) ο οποίος
είχε ως διετής αναδειχθεί κορυφαίος σε αποστάσεις από 1.200 έως 1.400
µ. Η εξαιρετική απόδοση των απογόνων του ανέβασε την τιµή επίβασής
του από 7.500€ το 2012, σε 45.000€ το 2016!
Μεταξύ των απογόνων του στην Ελλάδα o ANY GUEST που εισήχθη
πρόσφατα από την ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. και αγοράστηκε ήδη στις 30/8.

Προέρχεται από τον πολλά υποσχόµενο νέο επιβήτορα CASAMENTO (IRE),
του οποίου οι πρώτοι απόγονοι διαγωνίζονται φέτος. Ο CASAMENTO (IRE)
είχε κερδίσει ιπποδροµίες Group σε Ιρλανδία, Αγγλία και Γαλλία, από τα
1.500 έως και τα 2.000 µ.
Είναι γιός του απόλυτα επιβεβαιωµένου στον Ελληνικό στίβο SHAMARDAL
(USA), η γραµµή αίµατος του οποίου έχει αποδειχθεί εντυπωσιακά
αποδοτική στο Μαρκόπουλο. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά µόνο από το
πλήθος των επιτυχηµένων προϊόντων του SHAMARDAL (USA), που έχουν
κάνει σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα, επιδεικνύοντας σχεδόν όλοι και
αρχική ταχύτητα: ΤΑΥΜΟΥΡ, ΡΟΥΣΛΑΝΤ, ΣΚΑΡΑΜΠΟΚΙΟ και ΑΛ ΜΠΑΑΧΙ.
Η µητέρα του είναι κόρη του θαυµάσιου MONSUN (GER) και της black type
COTE QUEST (USA) η οποία κρατάει από τον περίφηµο GREEN DESERT
(USA), η γραµµή αίµατος του οποίου είναι από τις πιο διαδεδοµένες στην
Ελλάδα. Πρώτος απόγονός του CASAMENTO (IRE) στην Ελλάδα.

2

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

4

0

0

1.000-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 4 / 0

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

57
55
-

20. FORSTER SQUARE (IRE)
Η µητέρα του FORSTER SQUARE (IRE) είναι νικήτρια µίας ιπποδροµίας και
διακρίθηκε τρείς φορές στις δέκα συµµετοχές της µε rate από την Racing
Post 72.
Ο FORSTER SQUARE (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα DANDY MAN
(IRE), που ήταν υψηλών προδιαγραφών σπρίντερ και παράγει αξιόλογους
2ετείς. Μεταξύ των προϊόντων του και ο έξοχος νικητής του Hong Kong
Sprint (Group 1), PENIAPHOBIA (IRE).
O FORSTER SQUARE (IRE) είναι από τα πρώτα παιδιά του DANDY MAN
(IRE) στην Ελλάδα.

Ελάχιστες συµµετοχές, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα από αρχές Ιουλίου
έως Αύγουστο. Στις περισσότερες βρέθηκε αµέσως µε τους προπορευόµενους.

Φιγουράρισε στις περισσότερες συµµετοχές του, δείχνοντας και ταχύτητα
και µαχητικότητα. Ωραία και καθαρή νίκη στα 1.200 στο πιο πρόσφατο
τρέξιµό του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 29/8/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 29/8/2016
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2

ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

0

0

0

∆εν έχει διαγωνιστεί

Έχει ιππευτεί και έχει προπονηθεί
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW:

---

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18/8/2016

18. GOLD PATCH (IRE)

19. PC MORSE (IRE)

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.

2

ετών

Αρσενικός
Νικητής 1 ιππο/µίας

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

6

1

3

1.000-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 6 / 0

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW
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64
64
-
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Η µητέρα του ZORRO είναι νικήτρια τεσσάρων ιπποδροµιών σε 14
συµµετοχές µε καλύτερη αξιολόγηση από την Racing Post 92.
Είναι αδερφός µε τον BAG OF DIAMONDS (GB) γιο του LILBOURNE LAD
(IRE). Ο BAG OF DIAMONDS (GB) κέρδισε το µέδεν του το ∆εκέµβριο του
15 σε AW πίστα, ενώ πρωταγωνίστησε προ ηµερών (2/9/16) στο
Kempton (AW), σε 4η κλάση, µε την Racing Post να του δίνει 84 rate.
Ο ZORRO προέρχεται από τον γνωστό µας πλέον γιο του έξοχου
INVINSIBLE SPIRIT (IRE) τον ZEBEDEE (GB), που είχε αναδειχθεί σε
υψηλών προδιαγραφών σπρίντερ ως 2ετής το 2010 και διακρίνεται για
τους γρήγορους νεαρής ηλικίας ίππους που παράγει.
Μεταξύ των απογόνων του ZEBEDEE (GB) στην Ελλάδα είναι ο
ΝΤΟΥΓΚΑΛ ΜΑΤΖΙΚ που έχει διαγωνιστεί ελάχιστα και η ανερχόµενη 3ετής
ΜΑΤΖΙΚΑΛ ΠΑΘ.

2

23. MASTER MIRASOL (IRE)
ετών

Εκτοµίας
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

0

0

0

∆εν έχει διαγωνιστεί

Έχει ιππευτεί και έχει προπονηθεί
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW:

---

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

22. NEWPORT PLACE (IRE)
Η µητέρα του NEWPORT PLACE (IRE) διακρίθηκε στο AW και είναι κόρη της
Black type CARAMBOLA (IRE).
Ο NEWPORT PLACE (IRE) προέρχεται από τον επιβήτορα DRAGON PULSE
(IRE), o οποίος πραγµατοποίησε ελάχιστες συµµετοχές ως 2ετής και 3ετής,
κερδίζοντας Group 2 ιπποδροµία στα 1.400 µ. Φέτος εµφανίστηκαν στους
στίβους τα πρώτα 2ετή του.
Ο DRAGON PULSE (IRE) είναι ένας πολλά υποσχόµενος νέος επιβήτορας, µε
κορυφαία γραµµή αίµατος, καθώς είναι γιος του εξαιρετικού και πολλαπλώς
επιβεβαιωµένου στην Ελλάδα KYLLACHY (GB) (ενδεικτικά από ένα πλήθος
ίππων µε σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα αναφέρουµε τους: ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ,
ΓΚΟΟΥ ΟΝ ΓΚΡΗΝ, ΜΙΝΤΖΙΜ, ΠΟΜΕΡΟΛ, ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ ΡΟΚ, ΣΟΤΓΚΑΝ
ΣΤΑΡΤ). Σηµειωτέον πως ο KYLLACHY (GB) προέρχεται από τον τσάµπιον
επιβήτορα PIVOTAL (GB). Ο NEWPORT PLACE (IRE) είναι από τους πρώτους
απογόνους του DRAGON PULSE (IRE) στην Ελλάδα.

2

ετών

Αρσενικός
Μέδεν (χωρίς νίκη)

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

4

0

1

1.000-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 2 / 2

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

50
47
-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 21/8/2016
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Ο MASTER MIRASOL προέρχεται από τον επιβήτορα ARCANO (IRE), που
ήταν αήττητος ως 2ετης (3/3 στα 1.200 µ.) Ως γνωστόν ο ARCANO (IRE)
είναι γιος του περίφηµου και περιζήτητου στην Ελλάδα OASIS DREAM
(GB), που έχει δώσει κορυφαίους ίππους, όπως ο περίφηµος ΓΚΡΗΚ
ΤΣΑΝΣ και ο θαυµάσιος ΡΕΜΙΝΙΣ.
Ο ARCANO (IRE) έχει ήδη δώσει δείγµατα µε τα προϊόντα του στην
Ελλάδα, µε την ταχύτατη ΑΖΕΡΕΛ να έχει φτάσει στις 4 επιτυχίες από την
αρχή του έτους. Σειρά διακρίσεων έχει ο ΒΕΣΤΑΒΙΑΝ, ενώ µόλις 2 φορές
έχει συµµετάσχει ο ΑΡΚΑΝΟ ΓΚΟΛΝΤ.

3

ετών

Εκτοµίας
Νικητής 1 ιππο/µίας

Συµµετοχές Νίκες ∆ιακρίσεις

10

1

3

1.200-1.400
Αποστάσεις:
Συµµετοχές σε γκαζόν/AW: 10 / 0

RATE

Καλύτερο
Πρόσφατο
AW

75
71
-

Σηµείωσε τη νίκη του ως 2ετής στα 1.200 µ. µε διαφορά άνω των 3 µηκών και
τερµάτισε δυο φορές δεύτερος - µία πέρυσι και µία φέτος - σε ιπποδροµία
χάντικαπ της 5ης κλάσης, µε την Racing Post να τον αξιολογεί µε 77.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 8/8/2016

Πραγµατοποίησε µόλις σε διάστηµα 40 ηµερών και τις 4 κούρσες του και
στις πρώτες απ’ αυτές έδειξε αξιόλογη ταχύτητα.

18

Ο MASTER MIRASOL είναι αδελφός έξι νικητών µεταξύ των οποίων δύο
Black type.

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

21. ZORRO (GB)

Στα πλαίσια τόνωσης του ανταγωνισµού στις ελληνικές
ιπποδροµίες ο Όµιλος ΟΠΑΠ, µέσω της θυγατρικής του
εταιρείας ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., προέβη στην αγορά
καθαρόαιµων αλόγων από δηµοπρασίες εξωτερικού.
Κάθε άλογο διατίθεται προς πώληση στην κατάσταση
που βρίσκεται κατά τη δηµοπράτηση (“ως έχει”),
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο,
προέλευση, χρώµα) και τις πληροφορίες που
αναγράφονται στους επίσηµους καταλόγους
δηµοπρασιών των αλόγων αυτών. Εντούτοις η
εµπεριεχόµενη ως άνω πληροφόρηση είναι ενδεικτική
και όχι περιοριστική.
Η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών και ο Όµιλος ΟΠΑΠ δεν ευθύνονται
για τυχόν λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες που τυχόν
αναγράφονται στους ως άνω καταλόγους και στο
συνοδευτικό έντυπο υλικό και, ως εκ τούτου, δεν
φέρει καµία απολύτως ευθύνη προς αποζηµίωση προς
οιονδήποτε, για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν υποστεί από
εµπεριεχόµενα λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες.

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Δημοπρασία Καθαρόαιμων | 29.09.2016
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No Χώρα

ΟΝΟΜΑ

ΓΕΝΝΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ Συµµετοχές

Νίκες

∆ιακρίσεις Αποστάσεις

1

GB

BACK TO BOND

2013

3

ΕΚΤ

15

1

4

1.000-1.800

2

IRE

COSMIC BEAU

2014

2

ΕΚΤ

5

0

2

1.000-1.200

3

IRE

JESTER SPIRIT

2014

2

ΕΚΤ

4

0

3

1.000-1.200

4

IRE

IMSHI'S LITTLE BRO

2013

3

ΕΚΤ

5

0

1

1.000-1.900

5

IRE

LILLYPUT

2013

3

ΦΟΡ

9

0

2

1.000-1.400

6

IRE

WELD AL KHAWANEEJ 2013

3

ΕΚΤ

20

1

7

1.200-2.000

7

IRE

STORMY ART

2013

3

ΕΚΤ

10

0

2

1.000-1.600

8

GB

THE FOSSIL

2014

2

ΕΚΤ

4

0

1

1.000-1.400

9

GB

CARSON CITY

2014

2

ΑΡΣ

6

0

3

1.000-1.200

10

IRE

ESHAAN

2013

3

ΑΡΣ

3

0

0

1.400-1.600

11

IRE

BIGMOUTH STRIKES

2013

3

ΕΚΤ

5

0

1

1.000-1.200

12

IRE

BAZULA

2013

3

ΕΚΤ

11

0

1

1.000-1.600

13

GB

LA ASOMADA

2013

3

ΦΟΡ

12

1

4

1.000-1.200

14

IRE

CHARLIE BEER PUNT

2014

2

ΕΚΤ

3

0

2

1.000-1.400

15

IRE

SUNBAKED

2013

3

ΦΟΡ

15

1

4

1.000-1.400

16

GB

ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ

2013

3

ΕΚΤ

0

0

0

-

17

IRE

RAMPERS

2013

3

ΕΚΤ

18

1

10

1.000-1.200

18

IRE

GOLD PATCH

2014

2

ΕΚΤ

4

0

0

1.000-1.400

19

IRE

PC MORSE

2014

2

ΕΚΤ

0

0

0

-

20

IRE

FORSTER SQUARE

2014

2

ΑΡΣ

6

1

3

1.000-1.400

21

GB

ZORRO

2014

2

ΕΚΤ

0

0

0

-

22

IRE

NEWPORT PLACE

2014

2

ΑΡΣ

4

0

1

1.000-1.400

23

IRE

MASTER MIRASOL

2013

3

ΕΚΤ

10

1

3

1.200-1.400

20
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Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩN

.01

.02

BACK TO BOND (GB)

COSMIC BEAU (IRE)

BACK TO BOND (GB)

Chesnut gelding

Chesnut gelding

24
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COSMIC BEAU (IRE)

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.
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.03

.04

JESTER SPIRIT (IRE)

IMSHI’S LITTLE BRO (IRE)

JESTER SPIRIT (IRE)
Bay gelding

26
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Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.
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.05

28
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.06

Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.

WELD AL KHAWANEEJ (IRE)
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.07

.08

STORMY ART (IRE)

THE FOSSIL (GB)

THE FOSSIL (GB)
Bay gelding

30
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Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.
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.09

.10

CARSON CITY (GB)

ESHAAN (IRE)

CARSON CITY (GB)
Chesnut colt

32
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Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ιπποδρομίες Α.Ε.
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.11

.12

BIGMOUTH STRIKES (IRE)

BAZULA (IRE)

BAZULA (IRE)
Bay gelding
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.13

.14

LA ASOMADA (GB)

CHARLIE BEER PUNT (IRE)

CHARLIE BEER PUNT (IRE)
Chesnut gelding

LA ASOMADA (GB)
Bay filly
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.15

.16

SUNBAKED (IRE)

CHESNUT GELDING (GB)

SUNBAKED (IRE)
A bay filly

CHESNUT GELDING (GB)
Chesnut gelding
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.18

RAMPERS (IRE)

GOLD PATCH (IRE)

GOLD PATCH (IRE)
Chesnut gelding

RAMPERS (IRE)
Bay gelding
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.20

PC GELDING
MORSE (IRE)
BAY
(IRE)

PC MORSE (IRE)
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.21

.22

ZORRO (GB)

NEWPORT PLACE (IRE)

ZORRO (GB)
Bay gelding

NEWPORT PLACE (IRE)
Chesnut colt
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.23

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

MASTER MIRASOL (IRE)

Με βάση τη διεθνή πρακτική όσοι
ίπποι κερδίζουν σε Pattern κούρσες,
δηλαδή κούρσες υψηλού επιπέδου,
όπως αυτές ορίζονται από την επίσημη
Διεθνή Ομοσπονδία (International Federation of Horseracing Authorities),
καταχωρούνται ως black type performers και αναγράφονται με έντονα
μαύρα γράμματα (bold). Με κεφαλαία
όσοι έχουν κερδίσει σε διαδρομές
αυτού του επιπέδου (Group 1, Group
2, Group 3 και Listed) και με πεζά όσοι
έχουν διακριθεί.
Rate: Αποτύπωση με ένα νούμερο
της δυναμικότητας των ίππων. Όπου
η αξιολόγηση έχει γίνει από τους
χαντικάπερ των εγχώριων διοικητικών
αρχών (ΒΗΑ για Μεγάλη Βρετανία, HRI
για Ιρλανδία, France-Galop για Γαλλία),
αναφέρεται ως επίσημη, αλλιώς
γίνεται αναφορά στην εταιρεία που έχει
δώσει το rate. Στους πιο έγκυρους
διεθνώς ανεξάρτητους οργανισμούς
συγκαταλέγονται οι Timeform και
Racing Post.
Όπου στα επιμέρους κείμενα των
προς διάθεση ίππων στο Rate υπάρχει
παύλα (-), αυτό σημαίνει πως δεν
έχει δοθεί επίσημο rate, είτε διότι ο
ίππος δεν έχει διαγωνιστεί καθόλου,
είτε διότι ο χαντικάπερ θεωρεί πως
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να
αξιολογήσει τον ίππο.
Παντός καιρού ή all-weather
στίβοι: Συνθετικοί στίβοι με βάση την
άμμο και προσθήκη καουτσούκ και
άλλων υλικών που τους επιτρέπουν να
είναι ανθεκτικοί σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες. Η αναφορά σε αυτούς τους
στίβους γίνεται διότι κάποιοι θεωρούν
πως υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια
με την αμμώδη επιφάνεια (dirt) στο
Μαρκόπουλο, χωρίς όμως αυτό να
θεωρείται τεκμήριο αποδοτικότητας,
καθώς κάθε στίβος έχει τις δικές του
ιδιαιτερότητες.
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Χρήσιμες Συντομογραφίες και εκφράσεις για την
ανάγνωση Γενεαλογίας Ίππων.
Sire = Επιβήτορας
Dam = μητέρα του ίππου
2nd Dam = γιαγιά από μητέρα
c = colt = αρσενικός
g = gelding = εκτομίας
f = filly = θηλυκό
m = mare = φοράδα
h = horse = ίππος
Brother, Sister/full brother, full sister =
Αυτάδελφος/η,
Half brother/half sister: Αδελφός/ή, από την ίδια
μητέρα
Rigg = μονάρχις
Weaver = ο ίππος έχει παρατηρηθεί να κουνάει
αριστερά/δεξιά το κεφάλι του
Crib bittes = ο ίππος συνηθίζει να δαγκώνει
αντικείμενα και να καταπίνει αέρα
Has been seen to box walk = ο ίππος έχει
παρατηρηθεί να περπατάει στο box
Windsucker = αεροκαταπότης
Unraced = άτρεχτος
Maiden = μέδεν = χωρίς νίκη
Unbroken = ο ίππος δεν έχει ιππευτεί
Broken =ο ίππος έχει ιππευτεί
Ridden away = ο ίππος είναι σε προπόνηση
Bold (μαύρα) κεφαλαία στο κείμενο των
γενεαλογιών = νικητής/τρια σε pattern race
(βλέπε διευκρίνιση αριστερά)
Bold (μαύρα) πεζοκεφαλαία των γενεαλογιών =
διάκριση/πλασέ σε pattern race
(βλέπε διευκρίνιση αριστερά)
Won = νικητής (έχει κερδίσει ιπποδρομία)
Placed = διάκριση (αφορά 2η, 3η & 4η θέση)
Ran once = έχει διαγωνισθεί 1 φορά
Flat = επίπεδη ιπποδρομία
Hurdles / SC (Steeple Chase) = κούρσες εμποδίων
Turf = γκαζόν
AW = all weather = στίβος παντός καιρού
(βλέπε αναλυτική επεξήγηση αριστερά)
Dirt = αμμώδης πίστα
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